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e hoeveelheid klantgegevens die bedrij-

ven verzamelen is in de afgelopen jaren

flink toegenomen. Veel online gegevens

zoals het surf- en klikgedrag van consumenten

kunnen inmiddels gekoppeld worden aan gegevens

uit andere bronnen, zoals hun koopgedrag in 

winkels. Omdat dit om enorme hoeveelheden data

met een grote diversiteit gaat die continu verande-

ren, is gigantische rekencapaciteitnodig om alles

te kunnen verwerken, analyseren en gebruiken. We

spreken dan ook van big data. Als we kijken naar

China zijn de ontwikkelingen op het gebied van 

big data erg interessant. Met 710 miljoen online

Chinezen in het tweede kwartaal van 2016 is er

geen ander land waar internetbedrijven meer data

over gebruikers van online platforms kunnen 

verzamelen dan China. De eerste interessante toe-

passingen hiervan zijn al in ontwikkeling.

Begin 2015 gaf China’s Centrale Bank acht bedrij-

ven toestemming voor het ontwikkelen van kre-

dietwaardigheidsmodellen. Daaronder zijn vooral

de bedrijven Tencent (van oorsprong een maker

van online games maar ook bekend van sociale

netwerken QQ en WeChat) en Alibaba (bekend van

e-commerce platforms als alibaba.com, Taobao en

Tmall) met de door hen ontwikkelde modellen in

een gat in de markt gesprongen dat door de natio-

nale banken slecht werd gevuld: het verstrekken

van leningen aan consumenten. China’s Centrale

Bank heeft ook een kredietwaardigheidsmodel,

maar dekt daarmee schijnbaar slechts driehonderd

miljoen consumenten en mist daarbij vooral stu-

denten, consumenten met lagere inkomens en

mensen die nooit eerder een lening hebben afge-

sloten. Die laatste groep betreft volgens een onder-

zoek van de Southwestern University of Finance and

Economics in Chengdu maar liefst 84 procent van

alle Chinese huishoudens. Alibaba heeft met zijn

online betaalsysteem Alipay vierhonderd miljoen

gebruikers  met een zeer divers profiel en Tencent

kan dankzij zijn sociale netwerken (QQ en 

WeChat) en gaming platforms ruim achthonderd

miljoen consumenten ‘scoren’.

Sesam, open u?
Sesame Credit (Zhima Credit) is een initiatief van

Alibaba’s spin-off Ant Financial. Ant Financial ge-

bruikt big data verkregen via zijn andere product,

de mobiele betalingsapp Alipay, om op basis van

het betaal- en consumptiegedrag van de gebruiker

een kredietwaardigheidsscore te bepalen tussen

350 en 950 punten. Hoe hoger de score, hoe  beter

Om de enorme hoeveelheden data met een grote diversiteit

die continu verandert te verwerken is een gigantische 

rekencapaciteit nodig 

Net als in de rest van de wereld neemt het gebruik van big data 
de laatste jaren een grote vlucht in China. Twee interessante 
ontwikkelingen zijn de ontwikkeling van systemen voor het
meten van kredietwaardigheid van consumenten door private 
bedrijven en de ontwikkeling van een systeem voor het toekennen
van een sociaal krediet door de overheid. Wat houden deze syste-
men nu precies in en hoe kijken Chinezen er tegen aan dat ze
constant worden gemeten en vergeleken?

D



spelletjes speelt zou je kunnen beschouwen als een

lui persoon, en iemand die frequent luiers koopt is

waarschijnlijk ouder van een kind en zal daardoor

een groter verantwoordelijkheidsgevoel hebben.”

Kijkt Alibaba dan toch naar het consumptie -

patroon van consumenten?

Bij de introductie van Sesame vertelde Deng 

Yiming, Sesame’s Business Development Director,

dat naast de bestaande kredietinformatie die alle

banken gebruiken ook gekeken wordt naar 

iemands hobby’s en of men vrienden heeft die 

financieel onverantwoord gedrag vertonen: ”Als

alle vrienden van een persoon een goede score

hebben is de kans klein dat die persoon een lening

niet zal betalen.” Schijnbaar zou daarbij alleen 

gekeken worden naar mensen die aan elkaar beta-

lingen hebben gedaan en niet naar contacten op

sociale media.

Computerspelletjes
Ook Alibaba’s aartsrivaal Tencent heeft een krediet-

waardigheidssysteem ontwikkeld, dat geëxploi-

teerd wordt via een partnerschap met China Rapid

Finance. Dit systeem gaat nog een stapje verder

dan dat van Alibaba en kijkt wél naar de social

media-contacten van de consument. Ook Tencent

gaat daarbij uit van de ‘soort zoekt soort’-theorie:

betrouwbare personen gaan om met andere be-

trouwbare personen. Tencent kijkt daarnaast ook

naar online aankopen en de frequentie en tijd

waarmee men Tencents producten (social media en

computerspelletjes) gebruikt. De gedachte hier-

achter is dat hoe meer mensen sociale netwerken

gebruiken, hoe bezorgder ze zijn over hun reputa-

tie en integriteit en dus schijnbaar betrouwbaarder

voor het verstrekken van een lening. Of een consu-

ment voor het veelvuldig spelen van Tencent’s

spelletjes net als (mogelijk) bij Alibaba ook 

bestraft wordt, is niet duidelijk.

Net als Tencent levert zoekmachine Baidu ook data

aan China Rapid Finance. Volgens China Rapid 

Finance zijn mensen die online zoeken naar 

onderwerpen als fotografie en wandelen vaker op

de kredietwaardigheid. Scoor je goed dan maak je

eerder kans op diensten van Alibaba-partners,

zoals kleine leningen of het niet hoeven betalen

van een borg of aanbetaling bij het boeken van een

kamer of het huren van een auto. Bij een score van

600 kun je bijvoorbeeld zonder onderpand acht-

honderd Amerikaanse dollars lenen voor online

shopping. Enkele landen erkennen Alibaba’s 

kredietscore zelfs als bewijs van voldoende in -

komen bij het aanvragen van een visum.

De score van Sesame Credit stijgt of daalt op basis

van verschillende soorten data, zoals het aantal, 

de frequentie en de bedragen van de aankopen van

de consument in Alipay. Maak je geen of weinig

gebruik van Alipay, dan scoor je laag op deze 

dimensie. Zo stimuleert Alibaba consumenten dus

haar betaalsysteem te gebruiken in plaats van dat

van een concurrent.  Sesame Credit kijkt ook naar

de data van diverse dienstverleners en partners van

Alibaba, zoals de taxi-app Didi Chuxing. Bij de 

introductie van Sesame beweerde Ant Financial dat

slechts dertig tot veertig procent van de data uit

Alibaba’s eigen platforms afkomstig is, maar dit is

de vraag. Persoonlijke informatie zoals baan en

type hukou – de huishoudregistratie die sociale

rechten als onderwijs en gezondheidszorg koppelt –

aan geboorteplaats worden ook geanalyseerd.

Daarnaast kijkt Sesame Credit naar de snelheid van

betalingen van rekeningen voor bijvoorbeeld gas,

water en licht en creditcardbetalingen via Alipay en

naar het aantal vrienden dat ook gebruik maakt

van Sesame Credit (maar volgens Ant Financial

niet naar hun persoonlijke informatie).

In Alipay toont Sesame Credit een diagram dat laat

zien hoe goed een gebruiker het doet per categorie

en het geeft bovendien tips hoe je je score kan 

verhogen. Berichten over welke data nu precies 

gebruikt worden door Sesame spreken elkaar

tegen. Alibaba beweert dat het bedrijf  niet kijkt

naar welke producten gekocht worden met Alipay,

maar Li Yingyun, Sesame’s Technology Director,

zei bij de aankondiging van het systeem tegen de

krant Caixin: “Iemand die tien uur per dag video-
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‘Iemand die tien uur per dag videospelletjes speelt,  is

waarschijnlijk lui, en iemand die frequent luiers koopt is

waarschijnlijk ouder van een kind’
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zoek naar kleine, ongedekte kredieten dan mensen

die zoeken naar auto’s of duiken. Zoekopdrachten

naar loterijen zouden kunnen wijzen op klanten

die beter gemeden kunnen worden. Experts in 

kredietwaardigheidsmodellen hebben overigens

hun twijfels geuit over de betrouwbaarheid van 

de inzet van alle bovengenoemde data voor het 

bepalen van de kredietwaardigheid. Veel van de 

gebruikte kenmerken zouden onvoldoende voor-

spellende waarde hebben.

Een van de bizarste functies van Sesame Credit is

het kunnen delen van je score met je vrienden. De

Sesame Credit Score is daarmee een middel gewor-

den om mianzi (aanzien) te vergaren en heeft een

effect van sociale controle waarbij je, omwille van

je reputatie, je score zo hoog mogelijk wilt houden.

In september 2015 hield Sesame zelfs een wedstrijd

waarin dertig miljoen studenten van drieduizend

hogescholen en universiteiten hun kredietwaardig-

heidsscores met elkaar konden delen en kans kon-

den maken op vijf miljoen RMB aan prijzengeld.

Bij het zoeken naar een partner is het in China,

vooral voor mannen, erg belangrijk om aan te

tonen dat je financiële zekerheid kunt bieden. 

Er wordt tegen mannen wel gezegd dat als ze geen

huis en auto bezitten, ze die vriendin ook wel 

kunnen vergeten. Enkele jaren geleden werd een

liedje met de tekst ‘Ik heb geen huis en geen auto’

zelfs een grote hit in China, aan zelfspot geen 

gebrek. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend

dat Chinezen hun hoge kredietwaardigheidsscores

graag delen op datingsites. Alibaba werkt zelfs

samen met datingsite Baihe om gebruikers met

een hoge score een prominentere plek te geven op

de website.

Sociaal krediet
Ook de overheid is erg geïnteresseerd in big data

en de mogelijkheden die dit biedt voor een van

haar belangrijkste taken: het bewaren van de 

harmonie in de samenleving. Big data worden

zelfs genoemd in het nieuwe, dertiende vijfjaren-

plan van de overheid. Premier Li Keqiang haalde

het belang ervan nog eens aan tijdens de China Big

Data Industry Summit in mei in Guiyang. 

Een jaar geleden verschenen er in de media zowel

berichten over de kredietbeoordelingssystemen

van bedrijven als Alibaba en Tencent, als over een

nieuw systeem voor de beoordeling van ‘sociaal

krediet’. Hier werkt de overheid momenteel aan en

dit zou in 2020 worden ingevoerd. De combinatie

van deze berichten leidde tot nogal wat verwarring

in de pers, omdat sommige media dachten dat het

om hetzelfde systeem ging en dat Alibaba’s Sesame

Credit gebruikt zou worden om de gehoorzaam-

heid van het volk te monitoren. 

Volgens de Chinese overheid is het doel van het 

sociaal kredietsysteem onder andere het verbeteren

van het onderlinge vertrouwen in de samenleving.

Vertrouwen is een groot probleem in een land waar

sommige mensen het niet zo nauw nemen met

ethiek en integriteit. Dit blijkt onder meer uit de

vele voedselschandalen, de corruptie en een grote

diversiteit aan oplichtingspraktijken. Dit resulteert

erin dat men een ander die niet tot zijn netwerk 

behoort in principe niet vertrouwt. Een onderzoek

uit 2013 wees uit dat slechts dertig procent van de

ondervraagden onbekenden durft te vertrouwen.

Het sociaal kredietsysteem zou een einde moeten

maken aan dit algehele wantrouwen, doordat bur-

Internetbedrijven gaan uit van de ‘soort zoekt soort’-

theorie: betrouwbare personen  gaan om met andere 

betrouwbare personen
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gers de betrouwbaarheid van individuen kunnen

nagaan.

In het systeem zal namelijk voor elke burger en 

organisatie een score worden bijhouden. Enkele

beroepsgroepen worden extra in de gaten gehouden.

Dit gaat bijvoorbeeld om leraren en journalisten

die veel invloed kunnen uitoefenen op de publieke

opinie, maar ook om (dieren)artsen, bouwbedrij-

ven, juristen, wetenschappers, overheidsambtena-

ren, NGO's en sportlui. De centrale database zal

bijhouden of belastingen en boetes netjes betaald

worden en ook zou het systeem registreren of je

schooldiploma’s authentiek zijn. Gezien de in

China florerende handel in vervalste diploma’s

lijkt dit een vooruitgang.

Privacy en subjectiviteit
Het systeem zou de eerlijke mensen moeten belonen

en de oneerlijken moeten bestraffen. De eerste

stap naar een dergelijk systeem is inmiddels geno-

men met een website waarop  bedrijven en indivi-

duen informatie over kredietwaardigheid (op basis

van data van de Centrale Bank) en over betalingen

van belastingen en boetes kunnen raadplegen. De

site vermeldt positieve en negatieve registraties per

persoon of bedrijf, maar lijkt nog maar weinig

concrete data te bevatten. Internetbedrijf Baidu

verzorgt het technisch beheer van de site, waarop

de data van 37 overheidsinstellingen worden ge-

combineerd. 

Zoals zo vaak is het echter de vraag of het doel de

middelen heiligt. Westerlingen zouden direct gaan

steigeren over privacy en het is dan ook vooral dit

aspect waarover de westerse pers bericht. Maar

privacy is in China niet zo’n gevoelige kwestie als

bij ons. Men is eraan gewend dat de overheid over

de schouder meekijkt, dus het sociale kredietsys-

teem is in dat opzicht niet nieuw. Bij de internet -

bedrijven krijgen consumenten voor het delen van

hun persoonsgegevens bovendien diverse produc-

ten en diensten die het leven tot nu toe makkelijker

hebben gemaakt. Toch ontstaat zelfs in China een

discussie over de vraag of de methoden van

China’s grote internetbedrijven geen privacyschen-

ding met zich meebrengen. Dat ook China’s 

Centrale Bank haar bedenkingen heeft bleek toen

ze in september 2015 aankondigde regels op te

gaan stellen over de data die wel en niet gebruikt

mogen worden voor het bepalen van kredietwaar-

digheid. Daarnaast is de subjectiviteit van het 

sociaal kredietsysteem natuurlijk ook discutabel;

uiteindelijk bepaalt de Communistische Partij wat

goed en wat slecht is en waar je plus- en minpun-

ten mee verdient. En zoals we met name sinds het

aantreden van Xi Jinping gezien hebben wordt de

definitie van wat goed en wat slecht is vrijwel

maandelijks aangescherpt.

Opmerkelijk is ook de melding in het plan dat het

nieuwe systeem mensen zal belonen die overtre-

dingen aangeven. Dit klinkt als een terugkeer naar

de klikcultuur van de Culturele Revolutie. Als je in

aanraking komt met justitie kan dit je score beïn-

vloeden. Zelfs als je door je bejaarde ouders bent

aangeklaagd omdat je ze niet vaak genoeg bezoekt

kan het je score drukken. Men zou pluspunten

krijgen voor vrijwilligerswerk en strafpunten voor

ongeoorloofd gedrag op internet.

De exacte manier waarop het systeem zal gaan

functioneren is momenteel nog  niet bekend. Het

beleid van de overheid geeft weinig duidelijkheid.

Wel laat de beschikbare informatie doorschemeren

dat de scores gebruikt kunnen worden voor het

verlenen van leningen, voor het verstrekken van

sociale voorzieningen, voor sollicitatiebeoordelin-

gen (de overheid zal bijvoorbeeld minimale scores

vastleggen voor ambtenaren) en zelfs voor het 

publiekelijk aan de schandpaal nagelen van 

degenen die het vertrouwen van de samenleving

misbruiken. Experts geven echter aan dat door de

veelheid aan overheidsdatabases die niet met 

elkaar verbonden zijn en de gebrekkige infrastruc-

tuur voor data-analyse het plan voorlopig nog 

toekomstmuziek is. We wachten vol spanning het

jaar 2020 af...

Experts in kredietwaardigheidsmodellen uiten hun twijfels

over hoe betrouwbaar de inzet van al deze data is voor het

bepalen van de kredietwaardigheid


